
Icoon van solidariteit 

Sint Isidoor van Madrid  

Inleiding 

De patroonheilige van de land- en tuinbouwers is Isidorus van Madrid. 
Hij is één van de weinige heiligen die getrouwd was en een gezin had. 
Ook zijn vrouw, Maria, werd heilig verklaard. Isidorus en zijn vrouw tonen 
dat iedereen geroepen is om heilig te worden doorheen het alledaagse 
leven. 
Als eenvoudige landbouwers werkten ze hard. Tegelijk maakten ze tijd 
voor God door op regelmatige tijdstippen te bidden en, hoewel ze zelf 
arm waren, te delen met de armen.  
 
Isidoor leerde ook om oneindig veel respect te hebben voor de 
schepping en dankbaar te zijn om wat de Schepper geeft ondanks en 
doorheen de arbeid. 
Iedereen moet zijn deel doen en tegelijk durven aanvaarden dat we niet 
alles kunnen doen. In een gebedenboek van voor de Tweede 
Wereldoorlog, uitgegeven door de Boerenbond, staat dat het juist is om 
een behoorlijk loon na te streven voor de arbeid die men verricht, maar 
dat dit niet de voornaamste drijfveer van ons werken mag zijn: “Het kan 
ons niet ten kwade worden geduid dat wij geld willen verdienen. Maar 
het is een van de grote kwalen van deze tijd dat men van geld en goed 
het doel van het leven maakt en daarbij de rechtvaardigheid en de 
naastenliefde met de voeten treedt. (…) De staat van de landman is ook 
een gedurig werk van barmhartigheid door hetwelk hij werkt en slooft om 
zijn evennaaste te voeden.” (Zoo bidt de vrome landman, 1939). 
Als veel Gilden van Boerenbond en Landelijke Gilden vandaag het feest 
vieren van de Heilige Isidoor dan drukken zij daarmee hun dankbaarheid 
uit voor het werk van de land- en tuinbouwers en tegelijk is het een 
oproep om trouw te blijven aan onze basiswaarde: “Ieder voor allen, 
allen voor ieder.” 
Vanaf het ontstaan van de Boerenbond werd Isidoor van Madrid de 
patroonheilige van de organisatie. Veel boerengilden hadden dan ook 
een afbeelding van de heilige in hun afdelingsvlag. (Met vlag en gilde, 
banistiek van de landelijke beweging in het Waasland) 
  



Het verhaal 

 

Isidoor werd geboren rond 1070 en leefde in de buurt van Madrid. Er zijn 
weinig historische feiten over hem bekend. Isidoor was een eenvoudige 
boerenknecht, getrouwd met Maria de la Cabeza. Samen kregen ze een 
kind dat heel jong is gestorven. Deze gebeurtenis greep de ouders zo 
sterk aan dat ze hun levenswijze radicaal veranderden. Ze keerden zich 
niet af van God, maar meer dan ooit werd Hij het centrum van hun leven. 
Eén van de legenden verhaalt hoe het zoontje van Isidoor en Maria in 
een waterbron viel. De ouders begonnen vol vertrouwen te bidden en het 
water van de bron steeg zodat het kind boven kwam drijven en kon 
worden gered. De meeste bronnen spreken niet over dit wonder en 
beschrijven hoe juist de dood van het kind het geloof in het ouderpaar 
aanwakkerde. 
Isidoor en Maria zochten God in het gebed en toonden Hem hun liefde in 
hun onvoorwaardelijke zorg voor de armen. De andere boeren werden 
boos omdat Isidoor niet alleen op zondag naar de kerk ging maar ook op 
de werkdagen. Eén van de vele verhalen over de heilige vertelt hoe zijn 
baas Isidoor bespiedde omdat hij had gehoord dat de jonge 
boerenknecht zijn werk verwaarloosde en te veel tijd besteedde aan het 
bidden. Onderweg trof hij Isidoor inderdaad biddend in een kerkje aan. 
Maar tegelijkertijd zag hij dat twee engelen in zijn plaats het land aan het 
ploegen waren achter een span witte paarden.  
Het leven als christen betekende voor Isidoor en zijn vrouw ook zorg 
dragen voor de schepping van God. Er wordt verteld dat Isidoor in de 
winter soms zo veel graan aan de vogels gaf, dat de geburen hem 
uitlachten omdat hij zo nauwelijks graan overhield om te vermalen tot 
bloem. Maar wanneer Isidoor bij de molenaar kwam, bleken zijn balen 
twee keer zoveel graan te bevatten als die van de anderen. 
Zijn solidariteit met de armen kende geen grenzen. “Eens was Isidoor 
uitgenodigd op een boerenmaaltijd. Omdat hij te laat was, had men een 
portie voor hem apart gehouden. Nu had Isidoor alle arme mensen 
meegebracht die hij onderweg was tegengekomen. Er was zelfs niet één 
hap voor iedere aanwezige.  Toch deelde Isidoor zijn voedsel met de 
armen. En de overvolle schalen raakten niet leeg. 
In 1130 stierf Isidoor na een eenvoudig leven van hard werken en zorg 
dragen voor mens en dier. Vijf jaar later overleed ook zijn vrouw. 
 
 
  

http://www.heiligen.net/wb/engelen.php


Gebed om solidariteit 
 

Heilige Isidoor, 
 
U hebt uw leven op het veld en in de hoeve doorgebracht, 
U hebt geploegd, gezaaid en geoogst, 
U hebt de last van het werk gekend in elk seizoen, 
 
leer ons werken en zorgen zoals u gewerkt en gezorgd hebt,  
niet enkel voor ons loon, maar ook omdat onze arbeid zou 
bijdragen tot de opbouw van een meer solidaire wereld. 
 
U liet paard en ploeg staan, om te gaan bidden,  
leer ons de weg kennen naar God en net als u ons toe te 
vertrouwen aan zijn liefde. 
 
Heilige Isidoor,  
U bent de patroonheilige van land- en tuinbouwers, 
waak over ons en help ons trouw te blijven aan de waarden van 
het evangelie.   
Leer ons de eenvoud en de schoonheid van het landelijk leven 
waarderen,  
leer ons samenwerken, 
en leer ons opnieuw de kracht van solidariteit ontdekken. 
 
Heilige Isidoor, 
Leer ons delen zoals U deelde met de armen 
en maak ons hart dankbaar voor de gaven van het leven. 
Amen.  
 
Geïnspireerd door een oud gebed  uit Zoo bidt de vrome 
landman, 1939 
 


